
CEF^SL 2008 -  Comunicação, Educação e Formação no Second Life 

Vimos por este meio convidá-lo a participar na conferência Comunicação, Educação e 
Formação no Second Life 2008 (cef^sl 2008),  que se realizará na Universidade de 
Aveiro nos próximos dias 26 e 27  de Junho. Com esta conferência pretende-se reunir a 
comunidade  científica, educativa e tecnológica lusófona interessada no  desenvolvimento do 
conhecimento e na partilha de experiências de  utilização do Second Life, como forma de 
complementar e enriquecer as  experiências educativas nos mais diversos contextos de vida, 
de  trabalho e de aprendizagem formal e informal. As actividades do cef^SL 2008 serão 
complementadas por workshops (ver programa abaixo) que se realizarão durante o dia 28 de 
Junho, mediante inscrição. 

Os artigos submetidos serão objecto de uma revisão double-blind,  efectuada pelos membros 
da Comissão Científica e por revisores  especializados nesta área de investigação, indicados 
pelos membros da Comissão. 

Datas Importantes: 

30 de Abril - data limite para submissão de artigos 
15 de Maio - comunicação e aceitação aos autores 
30 de Maio - data limite para early-registration 
26 e 27 de Junho – conferência 
28 de Junho – workshops 

Submissão de artigos e estratégias de publicação: 

Os artigos devem ser submetidos nas datas indicadas (até 30 de Abril) respeitando o modelo 
de artigo publicado no site da conferência. 

Todos os artigos aceites para a conferência serão publicados nas actas de conferência. 
Os melhores artigos serão convidados a integrar um livro a editar pela Oxford University Press. 
Serão, ainda, seleccionados alguns artigos para uma edição da revista Prisma (revista de 
Ciências da Informação e da Comunicação) sobre "Comunicação em Ambientes Virtuais" 
(http://prisma.cetac.up.pt/ ). 

Programa:  

Dia 26/06 
(manhã) 
- sessão de abertura 
- keynote speakers: Roberto Carneiro (Univ. Católica) e Pathfinder Linden (Linden Labs) 

(tarde) 
- sessão paralela 1 
- sessão paralela 2  

Dia 27/06 
(manhã) 
- sessão temática “SL e media” – moderação: Paulo Frias (Univ. Porto) 
- sessão paralela 3  

(tarde) (em paralelo) 
- sessão temática “SL e Educação” – moderação: Pathfinder Linden (Linden Labs) 
- sessão temática “SL e Negócio” – moderação: Luís Sequeira (Beta Technologies) 
 
- sessão de encerramento 



 Dia 28/06 
Workshops: "[Quase] tudo o que sempre quis saber sobre o Second Life e tinha medo de 
perguntar" 
- bê-à-bá do SL; 
- Programação em Linden Scripting Language; 
- Introdução à construção em SL. 

Comissão Científica: 
António Moreira - UA (Portugal) 
Carlos Santos – UA (Portugal) 
Fernando Costa - FPCE - UL (Portugal) 
Fernando Ramos - UA (Portugal) 
João Mattar - Univ. Anhembi Morumbi  (Brasil)  
Leonel Morgado - UTAD (Portugal)  
Luís Pedro - UA (Portugal)         
Nelson Zagalo – UM (Portugal) 
Óscar Mealha – UA (Portugal) 
Paulo Frias – UP (Portugal) 
Pedro Almeida - UA (Portugal) 
Teresa Bettencourt - UA (Portugal) 

Comissão Organizadora: 
Ana Carla Amaro 
Carlos Santos 
João Lima 
Luís Pedro 
Luís Sequeira 
Olga Cação 
Pedro Almeida 
Rui Raposo 
Teresa Bettencourt 

Inscrição: 
Conferência - 2 dias 
Geral: 125€ | Estudantes: 50€ 
(depois de 30 de Maio + 25€) 

Workshops (cada manhã ou tarde) 
Geral: 40€ | Estudantes: 25€ 

(actas, almoços e coffee breaks incluídos) 

Mais informação e detalhes sobre as sessões quinzenais de esclarecimento e discussão em: 
http://cefsl.blogs.ca.ua.pt 

Secretariado: Carla Sousa: cefsl@ca.ua.pt 
 
Organização: 
Univ. Aveiro - Dep. De Comunicação e Arte  
Cetac.Media 


